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VIZIJA 

KRC – AUGANTI, AKTYVIAI Į 

VEIKLAS ĮTRAUKIANTI, 

PRIPAŽINTA, ATPAŽĮSTAMA, 

SUPRANTAMA, 

SAVARANKIŠKA 

ORGANIZACIJA 

 

Kryptis: KRC įvaizdžio 

vystymas 

Kuršėnų bendruomenės 

pripažinta ir atpažįstama 

kaip savarankiška Kuršėnų 

organizacija.  

 

Kryptis: 

Prisidėti prie Kuršėnų 
bendruomenės plėtros 

 

 

Kryptis: 

Mažiau galimybių turinčių 
jaunų žmonių dalyvavimas 

KRC veiklose 
 

Kryptis: 

Organizacijos naujų narių 

plėtra ir jų aktyvaus 

dalyvavimo bei veiklų 

organizavimo užtikrinimas 

Tikslas: 

Didinti KRC ir jos veiklų matomumą ir 

žinomumą Kuršėnuose 

Tikslas: 

Organizacijos nariai identifikuoja save 

kaip KRC narius 

Tikslas: 

Iki 2014 metų KRC turi savo patalpas 

Kuršėnuose 

Tikslas: 

Prisidėti prie kuršėniškių 

bendruomenės (ne tik Kuršėnuose 

gyvenančios) telkimo ir plėtros 

Tikslas: 

Sudaryti sąlygas KRC veiklose 
dalyvauti mažiau galimybių 

turintiems jauniems žmonėms 
 

Tikslas: 

Užtikrinti, kad iki 2014 m. 

organizacijai priklausytų ir aktyviai 

veiktų 35 nariai 
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KRC vizija: 
KRC –nuolat auganti, aktyviai į veiklas įtraukianti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, Kuršėnų 
bendruomenės pripažinta ir atpažįstama/suprantama, kaip savarankiška, Kuršėnų organizacija.  
 

Kryptis: KRC Kuršėnų bendruomenės pripažinta ir atpažįstama kaip savarankiška 
Kuršėnų organizacija 
  
Tikslas: didinti KRC ir jos veiklų matomumą ir žinomumą Kuršėnuose 
 
Rodikliai skirti įvertinti ar tikslas pasiektas: 

1. Kuršėnų bendruomenė (Šiaulių raj. savivaldybė, Kuršėnų seniūnija, Kuršėnų mokyklos, kultūros 
centras, kitos Kuršėnuose veikiančios NVO ir valstybinės institucijos) kreipiasi į KRC, kaip į 
nepriklausomą organizaciją, dėl nuomonės apie jaunimo ir Kuršėnų reikalus išsakymo. 
Kreipiamasi bent 4 kartus per metus; 

2. www.krc.lt ir http://www.facebook.com/krclt lankomumo iš Kuršėnų skaičiaus didėjimas 10proc. 
per metus;  

3. Mažiausiai 2 atskiri renginiai Kuršėnuose apie KRC veiklas; 
4. Informacijos monitoringo sistemos sukūrimas ir vykdymas;  
5. KRC naujienlaiškį užsisakiusių žmonių iš Kuršėnų skaičiaus didėjimas 10 proc. per metus; KRC 

naujienų prenumeratorių didėjimas 10proc. per metus; 
6. 2013 metais KRC turi bendrą oficialių dokumentų dizainą; 

 
 
Tikslas: turėti savo patalpas 
 
Rodiklis skirtas įvertinti ar tikslas pasiektas: 

1. KRC iki 2014 m. turi savo patalpas Kuršėnuose.  
 
Tikslas: nariai identifikuoja save kaip KRC narius  
 
Rodikliai skirti įvertinti ar tikslas pasiektas: 

1. Visi KRC nariai prisideda prie organizacijos iškeltų strateginių tikslų arba pagrindinių veiklų 
įgyvendinimo bent kartą per metus; 

2. KRC nariai nevėluodami moka KRC nario mokestį; 
3. KRC susitikimuose dalyvauja mažiausiai 2/3 narių. 
4. Sukurta ir įgyvendinta KRC narių atstovavimo kitų organizacijų renginiuose sistema;  

 
 

 
 
Kryptis: Kuršėnų bendruomenės plėtra 
 

http://www.facebook.com/krclt
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Tikslas: Prisidėti prie kuršėniškių bendruomenės (ne tik Kuršėnuose gyvenančios) telkimo ir plėtros 
 
Rodikliai: 

1. 50proc. KRC veiklų dalyvių šiuo metu yra gyvenantys Kuršėnuose arba kilę iš Kuršėnų; 
2. KRC 30proc. savo veiklų vykdo Kuršėnuose; 
3. Kuršėnai.lt tinklalapio ir Kuršėnai.lt facebook aktyvumo rodiklių augimas: 15% lankytojų ir 

gerbėjų prieaugis per metus; 
4. 1 renginys per metus kuršėniškiams, gyvenantiems ne Kuršėnuose; 
5. Sukurta ir palaikoma kuršėniškius skatinanti prisidėti prie Kuršėnų bendruomenės plėtros 

sistema. Apdovanojimai kuršėniškiams ir kuršėniškių vakarėliai, kurių metu dalyviai raginami 
paremti ar nuveikti kažką dėl kuršėniškių; 

6. 2 renginiai per metus Kuršėnų bendruomenei Kuršėnuose; 
  

 

Kryptis: Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių dalyvavimas KRC veiklose  
 
Tikslas: sudaryti sąlygas KRC veiklose dalyvauti mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms 
 
Rodikliai:  

1. 2012 ir  2013 metais KRC organizuoja bent po vieną tiesiogiai į mažiau galimybių turinčių jaunų 
žmonių įtraulkimą orientuotą projektą; 

2. 2012 ir 2013 metais KRC įtraukia į veiklas 20 mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių; 
3. Sukurta ir įgyvendinta sistema, kuri leidžia mažiau galimybių turintiems žmonėms dalyvauti 

tarptautinėse veiklose (pvz. globos namų auklėtiniui dalyvio mokestį, keliones išlaidas ir/ar 
kišenpinigius finansuoja verslininkas, o KRC užtikrina reikalingą paramą); 

 
Valdybos siūlomas mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių apibrėžimas galiojantis tik organizacijos 
viduje iki 2014 metų:  
KRC mažiau galimybių turinčius supranta kaip Kuršėnuose gyvenančius, Globos namų auklėtinius, 
neįgaliuosius, socialinės rizikos grupės, neturėjusius dalyvavimo tarptautinėse veiklose patirties, 
susiduriančius su finansiniais sunkumais, gyvenančius Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos teritorijoje jaunus 
žmonės.    
 
Prioritetas teikiamas jaunesniems negu 18 metų ir vyresniems nei 22 metų amžiaus jauniems žmonėms.   
 

Kryptis: organizacijos naujų narių skaičiaus didinimas ir jų aktyvaus dalyvavimo 
bei veiklų organizavimo užtikrinimas 
 
Tikslas: užtikrinti, kad iki 2014 m. organizacijai priklausytų ir aktyviai veiktų 35 nariai 
 
Rodikliai: 

1. 2014m. 35 aktyvūs organizacijos nariai; 
2. Per metus suorganizuotos 3 veiklos orientuotos į jaunesnius nei 18 metų amžiaus jaunus žmones; 
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3. Nauji nariai per pirmuosius narystės metus patys inicijuoja ir įgyvendina bent vieną veiklą arba 

prisideda prie bent 2 kitų KRC narių organizuojamų veiklų įgyvendinimo; 
4. Atnaujinama darbo su KRC nariais sistema; 
5. 2013 metais KRC turi bendra dokumentų saugojimo bazę. 

 


